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(יט) וְ ֵאלֶּה ּתֹו ְלדֹת יִצְ חָ ק בֶּ ן ַאבְ ָרהָ ם ַאבְ ָרהָ ם הֹולִיד ֶּאת יִצְ חָ ק( :כ) ַוי ְִהי יִצְ חָ ק בֶּ ן
תּואל הָ אֲ ַר ִמי ִמפַדַ ן אֲ ָרם אֲ חֹות לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמי לֹו
ַא ְרבָ עִ ים שָ נָה בְ ַק ְחּתֹו ֶּאת ִרבְ ָקה בַ ת בְ ֵ
ל ְִאשָ ה( :כא) ַויֶּעְ ַּתר יִצְ חָ ק לַה' ְל ֹנכַח ִא ְשּתֹו כִ י ע ֲָק ָרה ִהוא ַויֵעָ ֶּתר לֹו ה' ו ַַּתהַ ר ִרבְ ָקה
ִא ְשּתֹו( :כב) ַוי ְִת ֹרצֲצּו הַ בָ נִים בְ ִק ְרבָ ּה וַּת ֹאמֶּ ר ִאם כֵן לָמָ ה זֶּה ָאנֹכִ י ו ֵַּתלְֶּך ל ְִדרֹש ֶּאת ה':

רש"י פרשת תולדות
(יט) ואלה תולדות יצחק  -יעקב ועשיו האמורים בפרשה:
בת בתואל מפדן ארם אחות לבן  -וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם,
אלא להגיד שבחה שהיתה בת רשעו ואחות רשע ומקומה אנשי רשע ,ולא למדה ממעשיהם:
(כא) ויעתר  -הרבה והפציר בתפלה:
ויעתר לו  -נתפצר ונתפייס ונתפתה לו ,ואומר אני כל לשון עתר לשון הפצרה ורבוי הוא וכן
(יחזקאל ח יא) ועתר ענן הקטרת ,מרבית עלית העשן ,וכן (שם לה יג) והעתרתם עלי דבריכם ,וכן
(משלי כז ו) נעתרות נשיקות שונא ,דומות למרובות והנם למשא.
לנכח אשתו  -זה עומד בזוית זו ומתפלל ,וזו עומדת בזוית זו ומתפללת:
ויעתר לו  -לו ולא לה ,שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע לפיכך לו ולא לה:
(כב) ויתרוצצו  -על כרחך המקרא הזה אומר דורשני ,שסתם מה היא רציצה זו וכתב אם כן למה
זה אנכי .רבותינו דרשוהו לשון ריצה ,כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ
ומפרכס לצאת ,עוברת על פתחי עבודה זרה עשו מפרכס לצאת .דבר אחר מתרוצצים זה עם זה
ומריבים בנחלת שני עולמות:
ותאמר אם כן  -גדול צער העבור:
למה זה אנכי  -מתאוה ומתפללת על הריון:
ותלך לדרוש  -לבית מדרשו של שם:
שאלות






איך מסביר רש"י את המילה "תולדות"?
תּואל הָ אֲ ַר ִמי ִמפַדַ ן אֲ ָרם אֲ חֹות לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמי מ
ִרבְ ָקה בַ ת בְ ֵ
דוע התורה חוזרת על ייחוסה של רבקה ,הרי כבר שמענו זאת בפרשת חיי שרה?
מה ההבדל בין ו ָיעְ ֵתר לו ֵי ַעָ ֵתר?
מדוע התרוצצו הבנים בבטן של רבקה?
לאן הלכה רבקה כאשר סבלה את מער ההריון?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו
פרשת תולדות
יום ב
פרשת תולדות

ּושנֵי לְאֻ ִמים ִממֵ עַ יְִך ִיפ ֵָרדּו ּו ְלאֹם ִמ ְלאֹם יֶּאֱ מָ ץ
(כג) וַי ֹאמֶּ ר ה' לָּה ְשנֵי גיים גֹויִם בְ בִ ְטנְֵך ְ
תֹומם בְ בִ ְטנָּה( :כה) ַויֵצֵ א הָ ִראשֹון
וְ ַרב ַי ֲעבֹד צָ עִ יר( :כד) ַוי ְִמלְאּו יָמֶּ יהָ ָללֶּדֶּ ת וְ ִהנֵה ִ
ַא ְדמֹונִי כֻלֹו כְ ַאדֶּ ֶּרת שֵ עָ ר ַוי ְִק ְראּו ְשמֹו עֵ שָ ו( :כו) וְ ַאחֲ ֵרי כֵן יָצָ א ָא ִחיו וְ יָדֹו אֹחֶּ זֶּת בַ ע ֲֵקב
עֵ שָ ו ַוי ְִק ָרא ְשמֹו ַי ֲעקֹב וְ יִצְ חָ ק בֶּ ן ִש ִשים שָ נָה בְ לֶּדֶּ ת א ָֹתם:
רש"י פרשת תולדות
(כג) ויאמר ה' לה  -על ידי שליח ,לשם נאמר ברוח הקודש והוא אמר לה:
ושני לאמים  -אין לאום אלא מלכות:
ממעיך יפרדו  -מן המעים הם נפרדים ,זה לרשעו וזה לתומו:
מלאם יאמץ  -לא ישוו בגדולה ,כשזה קם זה נופל ,וכן הוא אומר (יחזקאל כו ב) אמלאה החרבה,
לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים:
(כד) וימלאו ימיה  -אבל בתמר כתיב (להלן לח כז) ויהי בעת לדתה .שלא מלאו ימיה כי לשבעה
חדשים ילדתם:
והנה תומם  -חסר ,ובתמר תאומים מלא לפי ששניהם צדיקים ,אבל כאן אחד צדיק ואחד רשע:
(כה) אדמוני  -סימן הוא שיהא שופך דמים:
כלו כאדרת שער  -מלא שער כטלית של צמר המלאה שער [אריג צמר]:
ויקראו שמו עשו  -הכל קראו לו כן ,לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה:
(כו) ואחרי כן יצא אחיו וגו'  -שמעתי מדרש אגדה הדורשו לפי פשוטו ,בדין היה אוחז בו לעכבו,
יעקב נוצר מטיפה ראשונה ועשו מן השניה ,צא ולמד משפופרת שפיה קצרה ,תן לה שתי אבנים זו
תחת זו ,הנכנסת ראשונה תצא אחרונה ,והנכנסת אחרונה תצא ראשונה ,נמצא עשו הנוצר
באחרונה יצא ראשון ,ויעקב שנוצר ראשונה יצא אחרון ,ויעקב בא לעכבו שיהא ראשון ללידה
כראשון ליצירה ,ויפטור את רחמה ,ויטול את הבכורה מן הדין:
בעקב עשו  -סימן שאין זה מספיק לגמור מלכותו עד שזה עומד ונוטלה הימנו:
ויקרא שמו יעקב  -הקדוש ברוך הוא .דבר אחר אביו קרא לו יעקב על שם אחיזת העקב:
בן ששים שנה  -עשר שנים משנשאה עד שנעשית בת שלש עשרה שנה וראויה להריון ועשר שנים
הללו צפה והמתין לה כמו שעשה אביו לשרה ,כיון שלא נתעברה ידע שהיא עקרה והתפלל עליה.
ושפחה לא רצה לישא ,לפי שנתקדש בהר המוריה להיות עולה תמימה:
שאלות



באיזה דרך אמר ה' לרבקה שיש לה תאומים בבטן?
מה כתוב בתורה במקום "מלכות"?

תֹומם בְ בִ ְטנָּה:
( רבקה) ַוי ְִמלְאּו יָמֶּ יהָ ָללֶּדֶּ ת וְ ִהנֵה ִ
אֹומים בְ בִ ְטנָּה:
(תמר) בראשית פרק לח פסוק כז ַו ְי ִהי בְ עֵ ת ִל ְד ָּתּה וְ ִהנֵה ְת ִ
יש שני הבדלים בין רבקה לתמר  ,מה הם? מה סיבת ההבדל?
 מה מסמל הצבע של עשו?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

 מי "קרא שמו יעקב"?  2פירושים

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

פרשת תולדות
יום ג
(כז) ַויִגְ ְדלּו הַ נְעָ ִרים ַוי ְִהי עֵ שָ ו ִאיש יֹדֵ עַ צַ יִד ִאיש שָ דֶּ ה וְ ַי ֲעקֹב ִאיש ָּתם יֹשֵ ב אֹהָ לִים:
(כח) ַויֶּאֱ הַ ב יִצְ חָ ק ֶּאת עֵ שָ ו כִ י צַ יִד בְ פִ יו וְ ִרבְ ָקה אֹהֶּ בֶּ ת ֶּאת ַי ֲעקֹב( :כט) ַו ָיזֶּד ַי ֲעקֹב נָזִ יד
ַויָב ֹא עֵ שָ ו ִמן הַ שָ דֶּ ה וְ הּוא עָ יֵף( :ל) וַי ֹאמֶּ ר עֵ שָ ו ֶּאל ַי ֲעקֹב הַ לְעִ יטֵ נִי נָא ִמן הָ ָאדֹם הָ ָאדֹם
הַ זֶּה כִ י עָ יֵף ָאנֹכִ י עַ ל כֵן ָק ָרא ְשמֹו אֱ דֹום( :לא) וַי ֹאמֶּ ר ַי ֲעקֹב ִמכְ ָרה כַיֹום ֶּאת בְ כ ָֹר ְתָך
לִי( :לב) וַי ֹאמֶּ ר עֵ שָ ו ִהנֵה ָאנֹכִ י הֹולְֵך לָמּות וְ לָמָ ה זֶּה לִי בְ כ ָֹרה( :לג) וַי ֹאמֶּ ר ַי ֲעקֹב
ִהשָ בְ עָ ה לִי כַיֹום ַויִשָ בַ ע לֹו ַוי ְִמכֹר ֶּאת בְ כ ָֹרתֹו ְל ַי ֲעקֹב( :לד) וְ ַי ֲעקֹב נ ַָתן לְעֵ שָ ו לֶּחֶּ ם ּונְזִ יד
עֲדָ ִשים וַי ֹאכַל ַוי ְֵש ְּת ַוי ָָקם ַו ֵילְַך ַויִבֶּ ז עֵ שָ ו ֶּאת הַ בְ כ ָֹרה :ס
רש"י פרשת תולדות
כז) ויגדלו הנערים ויהי עשו  -כל זמן שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם ואין
אדם מדקדק בהם מה טיבם ,כיון שנעשו בני שלש עשרה שנה זה פירש לבתי
מדרשות וזה פירש לעבודה זרה:
יודע ציד  -לצוד ולרמות את אביו בפיו ,ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח ואת
התבן ,כסבור אביו שהוא מדקדק במצות:
איש שדה  -כמשמעו אדם בטל וצודה בקשתו חיות ועופות:
תם  -אינו בקי בכל אלה ,אלא כלבו כן פיו .מי שאינו חריף לרמות קרוי תם:
ישב אהלים  -אהלו של שם ואהלו של עבר:
(כח) בפיו  -כתרגומו בפיו של יצחק .ומדרשו בפיו של עשו שהיה צד אותו ומרמהו
בדבריו:
(כט) ויזד  -לשון בישול ,כתרגומו:
והוא עיף  -ברציחה ,כמה דתימא (ירמיה ד לא) כי עיפה נפשי להורגים:
(ל) הלעיטני  -אפתח פי ושפוך הרבה לתוכה ,כמו ששנינו אין אובסין את הגמל אבל
מלעיטין אותו:
מן האדם האדם  -עדשים אדומות( ,לא) מכרה כיום  -כתרגומו כיום דילהן ,כיום
שהוא ברור ,כך מכור לי מכירה ברורה:
בכרתך  -לפי שהעבודה בבכורות ,אמר יעקב אין רשע זה כדאי שיקריב להקב"ה:

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

(לב) הנה אנכי הולך למות ( -מתנודדת והולכת היא הבכורה שלא תהא כל עת
העבודה בבכורות כי שבט לוי יטול אותה ועוד) אמר עשו מה טיבה של עבודה זו,
אמר לו כמה אזהרות ועונשין ומיתות תלוין בה ,כאותה ששנינו אלו הן שבמיתה
שתויי יין ,ופרועי ראש .אמר אני הולך למות על ידה ,אם כן מה חפץ לי בה:
(לד) ויבז עשו  -העיד הכתוב על רשעו שביזה עבודתו של מקום:
 בני כמה היו "הנערים" כאשר התברר אופיו של כל אחד?
 עשו היה צייד שצד חיות ביער  ,את מי עוד הוא "צד"? איך זה כתוב?
 מי נקרא תם?
 ממה היה עשו עיף?
" לפי שהעבודה בבכורות" ,איזה עבודה?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

פרשת תולדות
יום ד

(א) ַוי ְִהי ָרעָ ב בָ ָא ֶּרץ ִמלְבַ ד הָ ָרעָ ב הָ ִראשֹון אֲ שֶּ ר הָ יָה בִ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם ַו ֵילְֶּך יִצְ חָ ק
ֶּאל אֲ בִ ימֶּ לְֶּך מֶּ לְֶּך פְ ל ְִש ִּתים גְ ָר ָרה( :ב) ַוי ֵָרא ֵאלָיו ה' וַי ֹאמֶּ ר ַאל ֵּת ֵרד ִמצְ ָריְמָ ה
ְשכֹן בָ ָא ֶּרץ אֲ שֶּ ר אֹמַ ר ֵאלֶּיָך( :ג) גּור בָ ָא ֶּרץ הַ ז ֹאת וְ ֶּא ְהיֶּה עִ ְמָך וַאֲ בָ ְר ֶּכ ָך כִ י לְָך
ּו ְלז ְַרעֲָך ֶּא ֵּתן ֶּאת כָל הָ אֲ ָרצֹת הָ ֵאל וַהֲ ִקמ ִֹתי ֶּאת הַ ְשבֻעָ ה אֲ שֶּ ר נ ְִשבַ עְ ִּתי ל ְַאבְ ָרהָ ם
יתי ֶּאת ז ְַרעֲָך כְ כֹוכְ בֵ י הַ שָ מַ יִם וְ נ ַָת ִּתי ְלז ְַרעֲָך ֵאת כָל הָ אֲ ָרצֹת
ָאבִ יָך( :ד) וְ ִה ְרבֵ ִ
קלִי ַוי ְִשמֹר
הָ ֵאל וְ ִה ְתבָ רֲ כּו בְ ז ְַרעֲָך כֹל גֹויֵי הָ ָא ֶּרץ( :ה) עֵ ֶּקב אֲ שֶּ ר שָ מַ ע ַאבְ ָרהָ ם בְ ֹ
ּקֹותי וְ תֹור ָֹתי:
ֹותי חֻ ַ
ִמ ְשמַ ְר ִּתי ִמצְ ַ

רש"י פרשת תולדות
(ב) אל תרד מצרימה  -שהיה דעתו לרדת מצרימה כמו שירד אביו בימי
הרעב ,אמר לו אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה ,ואין חוצה לארץ כדאי
לך:
(ג) האל  -כמו האלה:
(ד) והתברכו בזרעך  -אדם אומר לבנו יהא זרעך כזרעו של יצחק ,וכן בכל
המקרא .וזה אב לכולן (להלן מח כ) בך יברך ישראל לאמר ישימך כאפרים
וכמנשה ,ואף לענין הקללה מצינו כן (במדבר ה כז) והיתה האשה לאלה,
שהמקלל שונאו אומר תהא כפלונית ,וכן (ישעיה סה טו) והנחתם שמכם
לשבועה לבחירי ,שהנשבע אומר אהא כפלוני אם עשיתי כך וכך:
(ה) שמע אברהם בקולי  -כשנסיתי אותו:
וישמר משמרתי  -גזרות להרחקה על אזהרות שבתורה ,כגון שניות לעריות
ושבות לשבת:
מצותי  -דברים שאילו לא נכתבו ראויין הם להצטוות כגון גזל ושפיכות
דמים:
חקותי  -דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר
ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר אלא גזירת המלך וחקותיו על עבדיו:
ותורתי  -להביא תורה שבעל פה ,הלכה למשה מסיני:
שאלות

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

 מדוע ה' יתברך אוסר על יצחק לרדת למצרים? (אברהם אבינו ירד)
 מה כתןב בתורה במקום " אבא שרוצה לברך את בניו אומר תהיה כמו
יצחק?
." וישמור משמרתי" על מה יצחק שמר?
 מה הם חוקים?
 איך נקראת כאן התורה שבעל פה?

פרשת משפטים

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות בנים /בנות
כיתות ד-ו

יום ו
פרשת תולדות
(א) ַוי ְִהי כִ י ז ֵָקן יִצְ חָ ק ו ִַּתכְ הֶּ ין ָ עֵ ינָיו מֵ ְראֹת ַוי ְִק ָרא ֶּאת עֵ שָ ו בְ נֹו הַ ָגדֹל וַי ֹאמֶּ ר ֵאלָיו בְ נִי
מֹותי( :ג) וְ עַ ָּתה שָ א נָא
וַי ֹאמֶּ ר ֵאלָיו ִה ֵננִי( :ב) וַי ֹאמֶּ ר ִהנֵה נָא ז ַָקנ ְִּתי ל ֹא יָדַ עְ ִּתי יֹום ִ
ֵכלֶּיָך ֶּּת ְליְָך וְ ַק ְש ֶּּתָך וְ צֵ א הַ שָ דֶּ ה וְ צּודָ ה לִי צידה צָ יִד( :ד) ַועֲשֵ ה לִי מַ ְטעַ ִמים כַאֲ שֶּ ר
א ֵכלָה בַ עֲבּור ְּתבָ ֶּרכְ ָך נַפְ ִשי בְ טֶּ ֶּרם ָאמּות( :ה) וְ ִרבְ ָקה שֹמַ עַ ת בְ דַ בֵ ר
יאה לִי וְ ֹ
ָאהַ בְ ִּתי וְ הָ בִ ָ
יִצְ חָ ק ֶּאל עֵ שָ ו בְ נֹו ַו ֵילְֶּך עֵ שָ ו הַ שָ דֶּ ה לָצּוד צַ יִד לְהָ בִ יא:
רש"י פרשת תולדות
(א) ותכהין  -בעשנן של אלו .דבר אחר כשנעקד על גבי המזבח והיה אביו רוצה לשחטו ,באותה
שעה נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו ,לפיכך כהו
עיניו .דבר אחר כדי שיטול יעקב את הברכות:
(ב) לא ידעתי יום מותי  -אמר רבי יהושע בן קרחה אם מגיע אדם לפרק אבותיו ידאג חמש שנים
לפניהם וחמש לאחר כן ,ויצחק היה בן מאה עשרים ושלש ,אמר שמא לפרק אמי אני מגיע ,והיא
מתה בת מאה עשרים ושבע והריני בן חמש שנים סמוך לפרקה ,לפיכך לא ידעתי יום מותי ,שמא
לפרק אמי ,שמא לפרק אבא:
(ג) תליך  -חרבך שדרך לתלותה:
שא נא  -לשון השחזה כאותה ששנינו (ביצה כח א) אין משחיזין את הסכין אבל משיאה על גבי
חברתה ,חדד סכינך ושחוט יפה ,שלא תאכילני נבלה:
וצודה לי  -מן ההפקר ולא מן הגזל:
(ה) לצוד ציד להביא  -מהו להביא ,אם לא ימצא ציד יביא מן הגזל:

שאלות
 רש"י כותב  3סיבות שבגללן יצחק התעוור בחר  2מהם ורשום אותם.
 בן כמה היה יצחק כאשר בירך את בניו?
 בת כמה היתה שרה אימנו כשנפטרה? כמה שנים מסרו ליצחק להגיע לגילה
של שרה אימו?
 מה מבקש יצחק מעשו במילים "שא נא"?
 איזה רעיון מוסרי יפה אומר רש"י על הפסוק "וצודה לי ציד"?

